
Resyme fra styreledermøtet i DNT Oslo og omegn, 28. april 2020 

 

Styreleder Christian Reusch startet møtet og ønsket velkommen og ga deretter ordet til  

Henning Hoff Wiborg.  

Info fra DNT Oslo og omegn 

Mye er som tidligere, men det er mindre støtte i administrasjonen på grunn av permitteringer. 

Noen ansatte har begynt å komme tilbake, men dette er fortsatt krevende fordi det ikke er 

økonomi til det. 

Aktivitetsavdelingen jobber mye med å se på hvilke aktiviteter som kan startes opp igjen. 

Det arbeides mye med å skaffe trygge rammer rundt permitteringer, dette har vist seg mere 

krevende. Det er mye å sette seg inn i. 

Estimerte utgifter et normalår er beregnet til 150 mill NOK. Dagens inntekter ligger på 38 

mill NOK. 

Det er søkt om 2.4 mill NOK i kulturstøttemidler (Tapte inntekter ifm aktiviteter) 

Det er søkt om kontantstøtte, men det har det kommet avslag på. 

På landsbasis viser en forskningsrapport at frivillig sektor taper 6 milliarder NOK. 

Det har kommet 10 mill NOK øremerket til hyttedrift. 

Foreningen har «lagt budsjettet på hylla» og styrer sine økonomiske rammer etter likviditet og 

prognoser. 

Vi skal klare oss, men det kommer til å sette spor og det kommer til å få konsekvenser for 

turlagene. 

Turkameratene Nittedal har gitt beskjed om at de gir avkall på midler fra DNT Oslo og omegn 

på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen. 

Alle turlag oppfordres til å være nøkterne med tanke på aktiviteter. 

Alle aktiviteter er sanset foreløpig til 1. mai. Butikken i Storgata og på Sørenga er åpnet, og 

dette har gått bra. Der er inntektene så vidt høyere enn lønnsutgiftene. (LØP OG KJØP!!) 

Uten tilstrekkelige inntekter vil det ikke være mulig å ta inn igjen ansatte på lenge. 

Jan Erik Reiten 

Det er lage en smittevernplan som skal benyttes 

Markahyttene åpner 15. mai. For å slippe å vaske ned hyttene mellom hvert besøk må det gå 

tre døgn til neste. Det er ikke mulig å bare dukke opp, de åpnes kun for bestilling og ikke for 

dagsbesøk.  

Hyttene i fjellet må ha hyttevakt, men her er ikke alt ferdig enda. 

På betjente hytter blir det laget et regime for bl.a oppholdsrom og dusjer. 



Glenn Menkinn 

Det er i dag vedtatt en smittevernplan (DNT sentralt) for aktiviteter. 

Det er nå mulig å starte opp et turfellesskap med et litt annet opplegg. 

Alle turer må ha påmelding, ingen grupper kan være flere enn 20 og disse må deles opp i 

femmer-grupper. Det viktigste er hyppig håndvask og sosial avstand.  

Alle deltakere må ha med eget utstyr, det åpnes ikke for utlån. Det vil heller ikke være felles 

mat på disse turene. 

Turledere må sette seg inn i aktiviteten og gjennomføre risikovurdering, samt regler for de 

hyttene som evt. skal besøkes. 

Kari Mette Horne 

Det har vært stor interesse for friluftsliv i disse koronatider. 

Alle frivillige har vært veldig hjelpsomme og positive. 

Generelt er det størst interesse for nærturer. Dette viser seg også ved overfylte 

parkeringsplasser og til dels trengsel i nærområdene. 

Interessen for hyttene øker, det samme gjør DNT fordi folk vil på tur. 

Turlagene 

Asker: Ikke til stede 

Bærum: Ønsker turgrupper på mer enn 20 med «intervallstart»: Dette er ikke aktuelt. 

Nittedal: Mye dugnadsarbeid i grupper på 2-3 personer. Bålplasser er mye besøkt. 

Nannestad: Lite aktivitet foreløpig, planlegger dugnad. 

Eidsvoll: Ikke til stede. 

Nesodden: Ikke til stede. 

Ullensaker: Har mange aktiviteter planlagt, og alle disse har finansiering. 

Lørenskog: Mye folk i marka. Godt samarbeid med O-laget. Full nedvask av hyttene. Grei 

økonomi, men mistet i dag sin viktigste sponsor da han ble satt i fengsel. 

Nordre Follo: Ikke til stede. 

Vestby: Stigruppa har vært ute med digitale kart. Det diskuteres overnatting med telt for 

Barnas Turlag. 

Ås: Det kryr av folk i skogen. Det må snart trekkes kølapp i sherpatrappa. Eggjakt i påsken. 

Tilsynsutvalget: Ikke til stede. 

Turlederstyret: Jevnlige møter. Oppdateringer og turtips på Facebook. Det er lagt ut «Digitale 

turer» fra turlederstyret. Styremøte neste uke. 



Seniorgruppa: Alle her er i definert risikogruppe. Det er krevende med sosial avstand. 

Styremøte fk mandag. 

Vandregruppa: Det er mange spente turleder da det er lagt opp til mange turer framover. Det 

har kommet fram at turledere er engstelige for hva de kan gjøre og redde for å spre smitte. 

Styremøte i morgen. 

Dugnadsgruppa: Spent på hva som skjer framover, avventer. 

Fjellsport: Ikke til stede. 

DNT ung: Vanskelig med sosial avstand i denne aldersgruppen. Det er fokus på det 

organisatoriske. Årsmøte i morgen. 

Avslutning av Christian Reusch 

Takket for gode innspill og uttrykte at det var hyggelig å høre fra så mange. Det er viktig å se 

hvordan vi nå kan være tilpasningsdyktige. 


